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LWR/EP/ww/201928
Adviesaanvraag nieuw zakelijk product Business Collectief

Geachte heer Sari,
Wij hebben uw adviesaanvraag inzake een wijziging van het LTK ten aanzien een (nieuw) zakelijk
product; Business Collectief in goede orde ontvangen.
Dova vraagt de Landelijke Rocov’s advies uit te brengen over de invoering van dit nieuwe zakelijke
product.
Business Collectief is een zakelijke overeenkomst tussen vervoerder(s) en werkgever(s).Het product
Business Collectief biedt ook voor kleine werkgevers de mogelijkheid om het OV te promoten. Zij
kunnen al vanaf 25 reizigers gebruik maken van dit nieuwe zakelijke product.
Zolang er geen sprake is van verschuiving van overheidsgeld, en individuele - als zakelijke reizigers niet
geconfronteerd worden met beperking van reismogelijkheden, kan ik u mededelen dat de Landelijke
Rocov’s geen bezwaar hebben tegen de invoering van dit nieuwe zakelijke product.
Graag zien de Landelijke Rocov’s dat er een soort gelijk product voor kleinere werkgevers op de markt
komt. Hierbij zouden bijvoorbeeld de volgende partijen kunnen aanhaken; MKB Nederland, Platform
Zelfstandigen (PZO), ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen.
Tevens vragen wij ons af of elke vervoerder dit product kan invoeren. Ook is het nog niet geheel
duidelijk of het Business Collectief een reisproduct op maat levert of in de vorm van een
gebiedsabonnement wordt verstrekt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de Rocov’s

Ellen Pot
Voorzitter Landelijk Rocov Overleg
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